Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy
UMOWA Nr ..../...../2019
zawarta w dniu ..............2019 r., w Jaworze pomiędzy:
Powiatem Jaworskim – Starostwem Powiatowym w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor,
NIP: 695-15-25-969, REGON: 390647162 reprezentowanym przez:
…....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
przy kontrasygnacie …........................................................................, zwanym dalej Zamawiającym
a firmą
.....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................
zwaną w dalszej części umowy
Wykonawcą, reprezentowaną przez:
1. ............................................................................................................................................................
W rezultacie dokonania
przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym
postępowaniu na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu wraz z dostawą, kationową emulsję
asfaltową C65 B3 RC do remontów cząstkowych nawierzchni dróg, zwaną w dalszej części
emulsją – w ilości do 125 ton. Wykonawca przy użyciu własnej pompy przepompuje emulsję
do zbiornika Zamawiającego.
2. Wymieniona w ust. 1 ilość emulsji jest szacunkowa i może ulec zmianie, w zależności od
potrzeb Zamawiającego.
3. Precyzyjne potrzeby wynikać będą ze skutków uszkodzeń nawierzchni dróg po okresie
zimowym, a także w trakcie ich eksploatacji w okresie letnim i jesiennym.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnego zakresu ilościowoasortymentowego, określonego w §1 ust. 1 niniejszej umowy. Niewykorzystanie pełnego
zakresu ilościowo-asortymentowego nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy w
stosunku do Zamawiającego.
5. Wykonawca zapewni aby cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia, były zgodne z
obowiązującą normą w tym zakresie (PN-EN 13808:2013-10), na potwierdzenie czego, do
pierwszej dostawy oraz na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca dołączy deklarację
zgodności towaru z wymienioną normą.
6. Zamawiający w każdym czasie trwania umowy będzie miał prawo do pobrania próbek
dostarczonej emulsji i zlecenia badań laboratoryjnych. W przypadku stwierdzenia niezgodności
produktu z normą określoną w §1 ust. 5 umowy, kosztami badań zostanie obciążony
Wykonawca.
7. W przypadku wydania emulsji niewłaściwej jakości, Wykonawca zobowiązany jest do
dostarczenia właściwej partii towaru na własny koszt, w terminie jednej doby od daty ustalenia
jego wadliwości oraz zwrotu całości kosztów wynikających z tego tytułu, poniesionych przez
Zamawiającego. Niedostarczenie prawidłowej partii towaru w terminie może być podstawą do
rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.
§2
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy:
- osobiście
- przy udziale podwykonawców w zakresie; …........................................................................
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…...............................................................................................................................................
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania lub
zaniechania podwykonawców, którym powierzył wykonanie zamówienia, tak jakby to były
działania lub zaniechania Wykonawcy.
3. W przypadku wykonania części zamówienia przy udziale osób trzecich, Zamawiający zapłaci
fakturę Wykonawcy po przedłożeniu przez podwykonawcę dokumentu, z którego będzie
wynikać, że Wykonawca wypłacił podwykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace będące
przedmiotem zamówienia.
§3
Wynagrodzenie
1. Wartość ofertowa umowy wyliczona na podstawie całkowitego zapotrzebowania na emulsję
określonego w §1 ust. 1 umowy wynosi:
netto: …..............................................................
podatek VAT: …..................................................
brutto: …............................................................. (słownie: …........................................................)
2. Ostateczna wartość umowy wynikać będzie z sumy wartości faktycznie zamówionej emulsji w
dostawach cząstkowych, jednak nie więcej niż określono w ust. 1.
3. Cenę jednostkową jednej tony sprzedawanej emulsji wraz z dostawą, ustala się na kwotę: netto
........................ zł (słownie: ...............złotych) powiększoną o podatek VAT według
obowiązującej stawki.
4. Cena jednostkowa netto za tonę emulsji nie podlega zmianie i waloryzacji przez cały okres
trwania umowy.
5. Strony ustalają, że zapłata za dostawę dokonywana będzie przelewem, w terminie 21 dni od
daty otrzymania faktury, na konto Wykonawcy wskazane na wystawionej fakturze.
6. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie pokwitowanie przez Zamawiającego
przyjęcia partii zamówienia.
7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z
niniejszej umowy na osoby trzecie.
§4
Termin wykonania

1. Umowę zawiera się na czas określony. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia .......................
do dnia 31.12.2019 r.
2. Umowa ulega wcześniejszemu rozwiązaniu w przypadku wyczerpania się kwoty umownej.
3. Dostawy emulsji następować będą transportem Wykonawcy, sukcesywnie w miarę potrzeb
zgłaszanych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w czasie trwania umowy,
w terminie ….. dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania na odbiór kolejnej partii emulsji z
magazynu loco Wykonawcy, do magazynu Zamawiającego, znajdującego się na terenie bazy w
Zębowicach nr 44, 59-411 Paszowice. Dostawy przyjmowane będą w od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 14:00.
§5
Kary umowne

1. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany będzie
zapłacić Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia
umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu rozwiązania umowy z winy
Wykonawcy w wysokości 10% wartości niezrealizowanych w ramach niniejszej umowy dostaw.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu rozwiązania umowy z winy
Zamawiającego w wysokości 10% niezrealizowanych w ramach niniejszej umowy dostaw, z
zastrzeżeniem §6 ust. 1.
4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych, z
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
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§6
Odstąpienie od umowy
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. Odstąpienie od umowy powinno zawierać uzasadnienie. W takim
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.
2. Zamawiający może także odstąpić od umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia poprzez
jednostronne oświadczenie woli złożone Wykonawcy, jeżeli Wykonawca realizuje zamówienie
nieterminowo (przynajmniej dwukrotne dostarczenie emulsji z opóźnieniem), bądź bez
uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do realizacji zamówienia (brak realizacji zamówienia w
ciągu 6 dni od zgłoszenia zapotrzebowania).
§7
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem
nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki takiej
zmiany tj:
a) zmiany osób reprezentujących, w przypadku zmian organizacyjnych,
b) w każdym przypadku gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (m.in. zmniejszenie
wartości zamówienia).
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, mają zastosowanie przepisy Ustawy
Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
4. Ustala się, że ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy, rozstrzygał będzie Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i
jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY
......................................................

WYKONAWCA
.................................................................

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
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